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Módosítás 381
Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

A már meglévő külső eszközök összevonása nem vezet nagyobb hatékonysághoz és 
eredményességhez, valamint sem az átláthatóságot, sem a parlamenti kontrollt nem növeli. 
Épp ellenkezőleg, az egyetlen eszközbe történő összevonás az összes eszköz és uniós politika –
köztük a fejlesztési támogatás – alárendelését jelenti az EU biztonsági, geopolitikai és 
gazdasági érdekeinek. Tovább folytatódik a polgári forrásoknak a katonai kiadásokra való 
átirányítása. A jelenlegi javaslat nem teszi lehetővé a fokozott parlamenti és demokratikus 
ellenőrzést, valamint az átláthatóságot.

Módosítás 382
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
–

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Módosítás 383
Judith Sargentini, Michel Reimon

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
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2 bekezdés

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(2) felkéri a Bizottságot, hogy utalja az 
ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata 
helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni, azt lényegesen módosítja vagy 
lényegesen módosítani kívánja;

(2) felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza 
javaslatát;

Or. en

Módosítás 384
Judith Sargentini, Michel Reimon

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 a bekezdés (új)
–

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(2a) felkéri a Bizottságot, hogy a lehető 
leghamarabb nyújtson be egy új 
rendeletre irányuló javaslatot, amely 
megfelel a Parlament 2018. március 14-i 
állásfoglalásában1a megfogalmazott 
kéréseknek.

_________________

1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Módosítás 385
Judith Sargentini, Michel Reimon

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 b bekezdés (új)
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(2b) jóváhagyja a Parlament ezen 
állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

Tájékoztatásul, a nyilatkozat szövege a 
következő:

Az Európai Parlament sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy a Bizottság nem vette 
figyelembe  2018. március 14-i 
állásfoglalását1a, melyben külön célzott 
eszközök kialakítását szorgalmazta az 
előcsatlakozási támogatás, a szomszédság, 
valamint a fejlesztés és a humanitárius 
segélyezés számára.

1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0075.

Or. en

Módosítás 386
Judith Sargentini, Michel Reimon

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió külső tevékenységére 
vonatkozó, e rendeletben említett 
szakpolitikai keretnek tartalmaznia kell 
többek között az alábbiakat: az emberi 
jogokkal és a demokráciával kapcsolatos 
uniós stratégiai keret és cselekvési terv; az 
európai konszenzus a fejlesztési 
politikáról; az addisz-abebai cselekvési 
program; a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend; az éghajlatváltozásról szóló 
Párizsi Megállapodás; az új 
városfejlesztési menetrend; a hatékony 
fejlesztési együttműködésre irányuló 
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globális partnerség (GPEDC) keretében a 
puszani magas szintű segélyhatékonysági 
fórumon 2011-ben elfogadott, majd a 
2016-ban Nairobiban megtartott magas 
szintű ülésen megújított 
fejlesztéshatékonysági alapelvek; az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvek; az OECD 
multinacionális vállalkozásokra 
vonatkozó irányelvei; a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezmény; az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
nőkről, békéről és biztonságról szóló, 
1325. és 1820. sz. határozatainak az EU 
általi végrehajtására vonatkozó átfogó 
megközelítés; az Európai Unió nemek 
közötti egyenlőségre vonatkozó, 2016–
2020-as időszakra szóló, „A nemek közötti 
egyenlőség és a nők társadalmi 
szerepvállalásának növelése a 
külkapcsolatokban” című cselekvési terve; 
a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetések minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezmény; az EU 
külső konfliktusokkal és válságokkal 
kapcsolatos integrált megközelítése; az 
Unió erőszakos cselekmények 
megelőzésére vonatkozó programja; az 
EU közvetítéssel és párbeszéddel 
kapcsolatos kapacitásának megerősítésére 
vonatkozó koncepció; a biztonsági ágazat 
reformjának támogatását célzó uniós 
szintű stratégiai keret; a  tiltott
tűzfegyverek, kézi- és könnyűfegyverek, 
valamint az azokhoz szükséges lőszerek 
elleni uniós stratégia; az EU koncepciója 
a lefegyverzés, leszerelés és 
újrabeilleszkedés (DDR) támogatására; az 
államoknak a gazdasági, szociális és 
kulturális jogokkal kapcsolatos, területen 
kívüli kötelezettségeire vonatkozó 
maastrichti elvek; a menekültek 
helyzetére vonatkozó egyezmény; a 
biztonságos, rendezett és szabályos 
migrációra vonatkozó globális 
megállapodás, amelyet 2018. december 
10-én Marrákesben fogadtak el; a 
menekültekről szóló globális 
megállapodás; a Pekingi Cselekvési 



AM\1172158HU.docx 7/7 PE632.089v01-00

HU

Platform és a nemzetközi népesedési és 
fejlesztési konferencia cselekvési 
programjának eredményei; az UNCTAD 
fenntartható államadósság-rendezésre 
irányuló menetrendje (2015. április); 
valamint az ENSZ Emberi Jogi 
Főbiztosának Hivatala által a külső 
adósságra és az emberi jogokra 
vonatkozóan létrehozott irányelvek.

Or. en
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